
 

 

 است؟ یاشتراک هاست سیسرو از بهتر (VPS) یمجاز سرور چرا

 یاه سیسرو که دیدان یم د،یا داده انجام را کار نیا قبال ای دیرادار نیآنال تجارت یانداز راه و نیدام و نگیهاست دیخر قصد اگر

 که تاس یاشتراک نگیهاست آنها نیتر ارزان. هستند یبیمعا و ایمزا یدارا کدام هر و باشند یم یمختلف یها پلن یدارا نگیهاست

 .کنند یم هیتغذ بزرگ اریبس سرور کی از و کنند یم استفاده ویدرا هارد کی از تیسا وب صدها آن در

 از تیسا وب کی یجداساز رایز ستین مناسب کیپرتراف یها تیسا خصوصا ها تیسا تمام یبرا شهیهم نگیهاست نوع نیا اما

 سرور از بزرگ یها تیسا معموال. ستین ریپذ امکان هستند، مشترک سرور کی یدارا آنها تمام که گرید یها تیسا وب

 در یرشتیب امکانات و یآزاد یاشتراک نگیهاست به نسبت یمجاز سرور.است خودشان مخصوص که کنند یم استفاده یاختصاص

 یم کاربران و دارد را خود به مخصوص عامل ستمیس  ٬سرور شده فیتعر اکانت هر یمجاز سرور در. دهد یم قرار کاربران اریاخت

 .کنند کار خود یمجاز سرور با گریکدی بر گذاشتن اثر بدون توانند

 یتیسا مالک هر یبرا یمجاز سرور. گذارد یم ریتأث آن تیمالک نهیهز کاهش در ،یمجاز سرور از استفاده زین زمان طول در

 که یلکنتر سطح از و باشند داشته متوسط کیتراف با ای کیتراف کم تیسا وب دهند یم حیترج افراد از یبرخ. ستین مناسب

 هب را یاشتراک هاست سیسرو یافراد نیچن. هستند یراض گذارد، یم ارشانیاخت در پنل یس مثل نگیهاست وب پنل کنترل

 ای سیسرو نیا از تیسا کنندگان دیبازد شیافزا و رشد با گرید یبرخ. دانند یم مناسب آن با کار بودن آسان و یسادگ خاطر

 یجازم سرور سیسرو از که است دهیرس آن زمان نیبنابرا و ستندین یراض( کردن دانلود یبرا ریتأخ هیثان 03 مثال)تیسا عملکرد

( VPS) اکانت به یاشتراک هاست اکانت لیتبد و  دیآپگر در شما به خوب نگیهاست وب شرکت کی. کنند استفاده VPS بدون 

 .کند یم کمک ت،یسا موقت یافتادگ کار از ای میتا داون چیه

 

 است؟ ازین یمجاز سرور به موقع چه

 و داده تیامن بحث اگر ای د،یده ارائه یشتریب خدمات و محصوالت دیخواه یم و دیدار را تان تجارت و تیسا گسترش قصد اگر

 نکهیا با رایز د،یکن استفاده یمجاز سرور از ابتدا همان از است بهتر ٬دارد یادیز تیاهم شما یبرا تیسا صفحات لود سرعت

 !...دارد را ارزشش  ،vps یایمزا به توجه با یول  است،  ادیز نسبتا یمجاز سرور و  یاشتراک هاست سیسرو نیب متیق اختالف

 

 

 



 

 

 : است ریز بیترت به یمجاز سرور یایمزا

 عملکرد •

 اگر یعنی ٬است سرور همان یرو شده فیتعر  گرید یها اکانت خوب عملکرد به وابسته شهیهم  ٬یاشتراک نگیهاست یها اکانت

 ینفم ریتأث آن یرو یها اکانت تمام و سرور بر نیا بفرستد، اسپم یحاو یها لیمیا مثال و کند یچیسرپ نیقوان از اکانت کی

 در اگر دارد، یا شده ینیب شیپ و مطمئن عملکرد آن در سرور و است شده نیتضم منابع یدارا VPS کهیحال در. گذاشت خواهد

 هر رایز داشت، نخواهد اثر شما بر کند، جادیا خود یمجاز سرور در یمشکل و باشد داشته وجود ینامناسبVPS اکانت شما سرور

 جزو را شما سرور ای کنند غصب را شما ازین مورد حافظه توانند ینم ها اکانت نیا شود، یم یتلق مجزا سرور کی مانند  اکانت

 !... و دهند قرار ها ستیل بلک

 باال شدن یسفارش تیقابل •

 در یخصوص به یها پروتکل ای ها پرت دیبا ها شنیکیاپل یبرخ یبرا مثال. دارد یاختصاص سرور مشابه یعملکرد یمجاز سرور

 نیا اما شود، ینم هیتوص یتیامن لیدال به روال،یفا ماتیتنظ کردن یسفارش یاشتراک هاست سیسرو در. شوند باز ای بسته روالیفا

  .است ریپذ امکان گرید یهاVPS کاربران ماتیتنظ بودن مجزا لیدل به یمجاز سرور در کار

 .دیببند IPTables آپشن از استفاده با را ها پرت:  دیتوان یم یمجاز سرور در

   .دیهست Root Access یدارا و خود به منحصر IP آدرس یدارا شما ،یمجاز سرور در 

 نستیا دیدار VPS در که یتیمحدود تنها. دیکن یسفارش را رهیغ و  سیتابید ل،یم وب مانند ییها سیسرو دیتوان یم نیهمچن

 .است مرتبط یمجاز سرور عملکرد تیماه به نیا که دیکن نصب را خود به مختص (Kernel) کرنل دیتوان ینم که

 یمنیا •

 دایپ یدسترس اکانت کی به بتواند یفرد اگر نگ،یهاست نوع نیا در. دارد یکمتر تیامن VPS به نسبت یاشتراک هاست سیسرو

 یبانیتپش با که است ذکر به الزم البته.)شود آن مدت یطوالن یافتادگ کار از باعث و برساند بیآس سرور کل به تواند یم کند،

 دبتوان اسپم فرستنده کی اگر( شود یم یریجلوگ سرور بیآس از امکان حد تا یاشتراک یسرورها از رمز وب موقع به و حیصح

 نام که یوقت تا و گذارد یم ریتأث فرستند یم یقانون یها لیمیا که گرید یها اکانت بر دهد، قرار ها ستیل بلک جزو را سرور کی

 میحر و هستند جدا هم از VPS یها اکانت بهتر بعبارت.  ابدی یم ادامه یمنف ریتأث نیا زین شود، حذف ستیل نیا از سرور



 

 

 حمله خطر نیهمچن ٬اکانتها بودن زولهیا!  کند یم کم را اکانت به ها هکر یدسترس سکیر که کنند یم حفظ را خود یخصوص

DOS ای DDOS دهد یم کاهش را... 

 یریپذ اسیمق •

 ازین آن به ساده سرور لیمیا کی یاجرا یبرا فقط شما چه -هستند استفاده قابل مختلف یکاربردها یبرا ذاتا یمجاز سرور

 خود تیسا یور ادیز کیتراف دیبخواه ای و مختلف یها شنیکیاپل یبانیپشت یبرا یکاف منابع با سیتابید کی ای دیباش داشته

 که قتو هر دیتوان یم عالوه به. دیکن انتخاب را مناسب یمجاز سرور کی دیتوان یم تانیازهاین به توجه با شهیهم د،یباش داشته

 upgrade) دیگر داون ای دیگر آپ را خود سیسرو زبان،یم شرکت کمک به موقت یافتادگ کار از بدون و یآسان به دیخواه یم

& downgrade) دیکن. 

 شمار یب یها تیسا وب •

 یدارا اگر سیسرو نوع نیا در. کرد اشاره همزمان طور به تیسا وب نیچند اداره ییتوانا به توان یم VPS یها تیمز گرید از

 .کرد دینخواه برخورد مشکل به مشترک افزار سخت داشتن با وقت چیه د،یباش زین مختلف تیسا نیچند

 پلن. است ریپذ امکان سرور به شما یدسترس مشابه VPS یها جیپک و Apache Virtual Hosts مانند یافزار نرم قیطر از 

 هک یتیسا تعداد هر دیتوان یم یمجاز سرور از استفاده با اما هستند یاشتراک هاست سیسرو از تر گران یکم یمجاز سرور یها

 اب است یمساو آن داشتن که نستیا آن و بدانند نقص کی یدارا را یمجاز سرور است ممکن یبرخ. دیکن یزبانیم را دیخواه یم

  .بزرگ تیمسئول قبول

 خود با نیآنال تجارت داشتن که ییها تیمسئول گرید و آن تیامن ت،یسا ینگهدار مختلف، یافزارها نرم نصب مسئول شما یعنی

 اما د،یکن واگذار نهیزم نیا متخصص به را آن است بهتر دیندار ییآشنا آن اداره نحوه و یمجاز سرور با اگر. دیهست دارد، همراه به

 یمجاز سرور از استفاده یهدف نیچن به یابیدست یبرا راه نیبهتر که دیباش داشته یحد تا را VPS کنترل قدرت دیبا هرحال به

  .است شده تیریمد

 یمحتوا یرو را خود توجه دیتوان یم شما و دهد یم انجام را کارها تمام سرور، دهنده ارائه شرکت ،یمجاز سرور نوع نیا در

 .دیکن متمرکز تان تیسا

 .است یاشتراک نگیهاست سیسرو از شتریب اریبس نسبت به (VPS) یمجاز سرور در تیسا لود سرعت نیهمچن

 


